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INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

1 Informacje o zamawiającym. 
1) Zamawiającym jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów; REGON 
278169870; NIP 627-24-73-827; e-mail nz@chspwik.pl; numer faksu: 
32 3494624. Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 

2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 
adresować: Dział Zamówień Publicznych, Chorzowsko-Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, 41-500 
Chorzów 

2 Podstawa prowadzenia postępowania. 
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania 

zamówień objętych wnioskiem o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (dalej 
Regulamin FZ), opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego 
www.chspwik.pl. 

3 Opis przedmiotu zamówienia. 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej, Lawendowej 

i projektowanym przedłużeniu ul. Wschodniej w Chorzowie – etap II” 
1) Budowa sieci wodociągowej: 

 Sieć wodociągowa wykonana będzie metodą wykopową z rur PE Ø 225 mm SDR11 
na odcinku od punktu W4a do punktu W1. Łączna długość projektowanej sieci 
wodociągowej wynosi około 123,00 m. Dla sieci wodociągowej należy zastosować 
następujące materiały: 

a) Rurociągi: 
• sieć wodociągowa – rury PE 100 HD, szeregu SDR 11 na ciśnienie 

PN 1,6 MPa, łączone przez zgrzewania doczołowe, 
• kształtki PE wykonane metodą wtryskową; nie dopuszcza się stosowania 

kształtek segmentowych. 
b) Armatura sieci: 

• zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowe, typu F5, 
z miękkim uszczelnieniem klina, wyposażenie w obudowy teleskopowe 
i żeliwne skrzynki do zasuw; owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2, 
PN16, 

• hydrant p.poż. podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem 
oraz samoczynnym odwodnieniem, ustawiony na kolanie 
dwukołnierzowym ze stopką i bloku betonowym. 

2) Budowa sieci kanalizacyjnej: 
 Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać z rur PVC Ø 315 mm SDR34 

na odcinku od studni włączeniowej KS1 do studzienki KS2. Łączna długość 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 126,00 m. Dla sieci 
kanalizacji sanitarnej należy zastosować następujące materiały: 
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a) Rurociągi: 
• sieć kanalizacyjna (grawitacyjna) – rury PVC-U ze ścianką litą 

dla kanalizacji zewnętrznej typ ciężki klasy S – SDR 34; SN8, 
z wydłużonym kielichem, łączonych na kielich z uszczelką gumową 
o średnicach Ø 315, 

• rury muszą posiadać, dopuszczenie do stosowania na terenie objętym 
szkodami górniczymi do IV kategorii, oraz trwałe oznaczenia 
na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, pozwalające 
na ich jednoznaczną identyfikację. 

b) Studnie kanalizacyjne: 
• studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200mm, wg normy PN-EN 

1917:2004 wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych – 
dno studni monolityczne, z fabrycznie wykształconą kinetą 
i zamontowanymi przejściami szczelnymi, kręgi pośrednie, pierścienie 
dystansowe. Kręgi wyposażyć fabrycznie w stopnie włazowe pokryte 
tworzywem w jaskrawym kolorze. Wszystkie elementy betonowe 
(oprócz pierścieni dystansowych łączonych przy użyciu zaprawy 
cementowej) łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych, 

• należy stosować włazy spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000. 
3) Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków, 45.25.56.00-5, 45.11.12.00-0 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4. 
5) Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu pn. „Rozwój i modernizacja 

infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”, 
który objęty jest umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania obowiązujących w tym zakresie dokumentów i wytycznych. 

4 Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert 
częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

5 Termin wykonania zamówienia. 
 Roboty będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane w terminie 

do 31.10. 2017 r. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

6 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.  

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś:  

a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, 
z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności zaś Wykonawca musi 
wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 
należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, 
co najmniej: 

• jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, 
lub modernizacji sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 225 mm 
i długości co najmniej 150 m, oraz 

• jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, 
lub modernizacji sieci kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o średnicy min. 
315 mm i długości co najmniej 150 m. 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawca musi wykazać 
dysponowanie Kierownikiem budowy zrzeszonym we właściwej izbie 
samorządu zawodowego, ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym: 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 
robót i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
pełniącym taką funkcje podczas realizacji, co najmniej 1 zadania 
polegającego na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub 
modernizacji sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. 225 mm i 
długości co najmniej 150 m oraz co najmniej 1 zadania polegającego na 
budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci 
kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o średnicy min. 315 mm i długości co 
najmniej 150 m.  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, Poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania 
robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów dołączonych do oferty, przy zastosowaniu formuły: spełnia – 
nie spełnia. 
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7 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty 

należy dołączyć: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem 
nr 3; 

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 2; 

f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osoby, o której mowa powyżej 
w pkt 6 ppkt 3) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia, przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz ubezpieczenia OC oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zgodnie z załącznikiem 
nr 2)  

g) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 
i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 2) wraz z dowodami 
dotyczącymi tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dowodami, 
o których wyżej mowa są: 
• poświadczenie, 
• inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 
o którym wyżej mowa; 
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2) Ponadto do oferty należy dołączyć kopię umowy konsorcjum (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 

8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjanci) 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Oznacza to, że oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz dokumenty na potwierdzenie 
braku przesłanek do wykluczenia muszą zostać złożone odrębnie 
przez wszystkich konsorcjantów.  

2) Konsorcjanci powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ocenie 
podlegać będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny, 
finansowy, jak i doświadczenie. Oznacza to, że oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu może być złożone odrębnie przez 
wszystkich konsorcjantów lub przez Pełnomocnika konsorcjum w imieniu 
każdego z nich. Dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków mogą 
dotyczyć i zostać złożone przez któregokolwiek konsorcjanta. 

3) Konsorcjanci ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 
z Pełnomocnikiem.  

4) Konsorcjanci są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: konsorcjum 
na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

5) W tym celu do oferty winni dołączyć stosowne porozumienie (umowę 
konsorcjum) zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
a) wskazanie lidera; 
b) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania 

umowy o wykonanie niniejszego zamówienia; 
c) podział zadań między partnerami konsorcjum;  
d) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 
umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń 
na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 
umowę). 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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9 Podwykonawstwo 
 Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem Podwykonawców 

zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 2) zakres zamówienia, 
który zamierza im powierzyć. 

10 Termin związania ofertą 
 Termin związania ofertą wynosi: 60 dni od daty wyznaczonej na składanie 

i otwarcie ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed 
upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
termin, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 
za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata i została niezwłocznie potwierdzona 
na piśmie. 

2) Wykonawca postępowania może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści dokumentów załączonych do zapytania ofertowego. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynęła później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego 
na składanie ofert. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym 
czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść 
dokumentów załączonych do zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie ona dla nich wiążąca. 

4) Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, przedłuży termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian wynikających 
z modyfikacji zapytania ofertowego. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano zapytanie ofertowe 

5) Informacje, o których mowa w ppkt 3 i 4 powyżej zostaną umieszczone 
na stronach internetowych, na których opublikowano niniejsze zapytanie 
ofertowe. 

6) Do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami, Zamawiający 
wyznacza Bożenę Kolanowską-Warwas tel. (32) 34 94 672 

12 Opis sposobu przygotowania ofert. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie, czytelnie 

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. 
2) Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7. 

Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie 
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oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) 
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były zaparafowane 
oraz trwale ze sobą połączone.  

4) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie 
Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty, należy 
dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. 

5) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być 
parafowane wraz z oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę. 

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana 
tylko jedna cena. 

7) Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu 
z napisem „Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie 
wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej 
do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem pocztowym Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci); wszystkie elementy nieopakowane 
i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania 
i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji może być przyczyną otwarcia oferty 
przed terminem otwarcia ofert. 

8) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu 
obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

13 Opis sposobu obliczenia ceny. 
1) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załączniki nr 4).  
2) Ceną oferty jest kwota podana w formularzu oferty (załącznik 2), wyliczona 

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę przedmiaru robót stanowiącego 
integralną nierozerwalną część formularza oferty (załącznik nr 2A) 

3) Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem 
VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT. 

4) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie 
(do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej 
poczytany zostanie za błąd, co do formy oferty i nie będzie skutkować 
jej odrzuceniem. 

14 Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. 

 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. 
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15 Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 
3) Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę 

oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje podane w czasie 
otwarcia ofert. 

5) W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z § 18 pkt. 1 ppkt. 1 
Regulaminu FZ 

6) Wszystkie przesłanki, w przypadkach, których Zamawiający jest zobowiązany 
do odrzucenia oferty, zawarte są w § 18 Regulaminu FZ. 

7) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez 
nich ofert. 

8) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe i pisarskie. 
9) W przypadku, gdy nie wpłynęła, co najmniej jedna ważna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie 
unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w § 20 Regulaminu FZ. 

10) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą 

11) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie 
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie 
informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej 
www.chspwik.pl. 

12) Zawiadomienie o wyniku postępowania przesyłane do Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, będzie zawierało informacje o: 
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem 

uzasadnienia faktycznego i prawnego; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;
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16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione przez 
Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

3) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.  

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego wraz z informacją 
o miejscu i dacie podpisania umowy. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to powinno 
być ono sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać 
w szczególności następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
lub poręczyciela udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia; 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
d) kwotę gwarancji, 
e) termin ważności gwarancji, 
f) ponadto gwarancja lub poręczenie powinny być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz powinno zawierać zobowiązanie do: „zapłacenia kwoty 
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert. 

9) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 
odbioru końcowego. Pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone 
w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 
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17 Ogólne warunki umowy. 
 Projekt umowy stanowi załącznik nr 5. 

18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. 
2) Po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym 
w terminie wskazanym w zawiadomieniu w celu uzgodnienia terminu i miejsca 
podpisania umowy. 

3) Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji  
a) wzór dokumentu będącego podstawą do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 
b) projekt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

i kontraktowej od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych, na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie 
robót wskazaną w ofercie (z VAT). Umowa ubezpieczenia powinna 
obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku 
z prowadzeniem robót lub użytkowaniem terenu budowy. 
 


